
Habilitats i sabotatge són dos dels trets ne-
cessaris del ciutadà-aprenent que es descriu i 
que posen a prova els protagonistes de la no-
vel·la The Empire City de Paul Goodman (1977). 
Sempre m’ha interpel·lat la tensió que tras-
puen aquestes dues paraules juntes: suposen 
la disrupció creativa d’un ordre establert. El 
joc, sobretot quan es dona espontàniament en 
llocs públics, és ple d’exemples: si l’espai públic 
s’enfoca d’acord amb la lògica calculadora del 
mercat financer i si, en canvi, el joc s’organitza 
d’acord amb una raó de tipus emocional inte-
grada en l’experiència i les relacions humanes, 
és bastant probable que hi sorgeixi un conflicte. 
I és sobre aquest conflicte que vull parlar.

És fàcil d’imaginar un espai ideal per als 
jocs de pilota, però on s’ha prioritzat el cotxe. El 
fet de pintar una porteria falsa a la paret és un 
acte de provocació insignificant i segurament no 
suposa cap gran repte per a l’autoritat, però fa 
visible una experiència alternativa de l’espai. A 
més, l’acte de pintar la porteria és engrescador: 
qui ho ha fet ho feia perquè sí, però s’hi ha sentit 
legitimat de totes maneres. 

Rope Swings va ser un projecte que vaig fer 
en col·laboració amb Andrew Gillman el 2017, 
i es tractava d’instal·lar per tot Londres gron-
xadors de corda en espais públics. Com que els 
gronxadors eren un entreteniment però també 
un objecte polèmic per la seva il·legalitat, van 
desencadenar una dinàmica d’habilitats i sabo-
tatge. Sabíem des del principi que serien un bon 
dispositiu per capgirar les normes, perquè és 
innegable que amb els gronxadors un s’ho passa 

bé. Però la importància de la connexió entre l’ex-
periència dels gronxadors i la consciència creati-
va i crítica de l’espai públic només va ser evident 
mentre avançàvem i veiem com hi responien els 
altres. És apassionant: et gronxes i et quedes cap 
per avall. I, tot d’una, les lleis, normes i possi-
bilitats del que està passant també queden en 
l’aire: no tenim permís per fer aquesta activitat, 
però la fem igualment i ens hi sentim a gust. Els 
gronxadors feien palpables les normes de l’espai 
públic que normalment són intangibles, i a par-
tir d’aquí et pots començar a plantejar totes les 
altres coses que s’hi podrien fer. 

Tots podem pensar en aquells casos en què 
el joc ha tergiversat d’alguna manera l’espai i 
l’ordre convencionals. Aquests moments, el dels 
gronxadors i el de la porteria, són alhora creatius 
i controvertits: sabotegen la lògica dominant pel 
fet de donar lloc hàbilment a una altra possibili-
tat. És com si fessis palanca a la realitat amb un 
alçaprem i poguessis entreveure un món que és 
«PLE» i en què «POT PASSAR QUALSEVOL COSA» 
(Cage, 1978). El joc, que pot acollir aquesta cir-
cumstància d’una manera casual, ens ofereix un 
prisma a través del qual es pot atrapar l’energia 
i el potencial d’una pràctica situada en la inter-
secció entre l’art i l’educació: que busca aquests 
moments de conflicte, que es confronta amb la 
realitat per tal de veure i comunicar com es po-
drien entendre i organitzar les coses des d’una 
lògica diferent.
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